
 

Uchwała nr XXV/245/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 6 września 2013 r. 

 

w sprawie skargi (…)  

na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)  w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267) po rozpatrzeniu skargi (…) na Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju, z uwzględnieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej 

względem tej skargi, Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. Uznaje się za nieuzasadnioną skargę (…) z 23.04.2013 r. w całości, z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Skarga podlega odmownemu załatwieniu. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pokój, zobowiązując go 

do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały 

 nr XXV/245/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 6 września 2013 r. 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie skargi (…)  

na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju 

 

Po zapoznaniu się ze skargą (…) z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz pismem Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju Pani Zdzisławy Letkiej z dnia 28.08.2013 r. oraz 

protokołem z Kontroli Doraźnej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Opolu w dniu 

10.05.2013 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że korespondencja między dyrektorem 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju, a (…) była prowadzona na bieżąco, w rzetelny 

sposób, w ramach posiadanych kompetencji i środków prawnych. 

Świadczą o tym udzielane przez Dyrektora odpowiedzi zainteresowanej matce: 

 pismo z dnia 26.02.2013 r. potwierdzające przyjęcie dziecka do szkoły i podanie 

podstawy jego przyjęcia, 

 pismo z dnia 12.03.2013 r. potwierdzające uczęszczanie uczennicy do szkoły, 

 pismo z dnia 15.04.2013 r. dotyczące również potwierdzenia uczęszczania córki do 

szkoły, 

 pismo z dnia 06.05.2013 r. informujące matkę o zamknięciu korespondencji pomiędzy 

matką, a szkołą dotyczące nauki i wychowania Karoliny. 

 

Komisja nie zauważyła żadnej nieprawidłowości w prowadzonej przez dyrektora 

korespondencji z matką (…), a tym samym uważa, że skarga (…) jest   

n i e u z a s a d n i o n a. 

 

 

 


